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Geen nieuw paars Egmontpact !!
Het ziet er naar uit dat de paarse Vlaamse (?) regeringspartijen VLD
en Spa-Spirit in het dossier B-H-V verregaande toegevingen zijn aan
het doen tegenover de franskiljonse imperialisten van MR-FDF en PS.
De Franstalige uit Halle-Vilvoorde zouden het recht krijgen om zich
fictief administratief in te schrijven in één van de 19 gemeenten van
het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Zo zullen zij voor de
verkiezingen voor de federale Kamer en Senaat en voor het Europees
Parlement nog steeds kunnen stemmen voor Franstalige Brusselse
lijsten. Zo wordt de afschaffing van voordelen betaald met de
schepping van nieuwe voordelen voor deze asociale kaste van
Franstalige inwijkelingen in Vlaanderen.
Ten tijde van het onzalige Egmontpact in 1977 kregen de Franstalige
ook faciliteiten in ééntalige Vlaamse gemeenten zoals Grimbergen,
Vilvoorde, Meise, Asse, Dilbeek, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel,
Zaventem.
Door een gezamenlijke actie van de Vlaamse Beweging werd dit pact
afgeschoten. Ook nu zullen we ons tegen dergelijke voorstellen
verzetten.
Een splitsing is er maar effectief als de band tussen de franskiljonse
imperialisten uit Halle-Vilvoorde en de Franstalige Brusselse politici uit
"Brussel-19" daadwerkelijk wordt doorbroken. Als deze band tussen de
franskiljons uit Halle-Vilvoorde en Franstalig Brussel blijft bestaan, dan
zal het franskiljonse imperialisme in Vlaams-Brabant nog verder
blijven stoken. De franskiljons bezetten immers nu reeds de
gemeentehuizen van de zes Vlaams-Brabantse faciliteitengemeenten
en verspreiden zich verder in de gemeenteraden van ééntalige
Vlaams-Brabantse gemeenten. Via verdoken subsidies van de Franse
Gemeenschap aan v.z.w.'s zoals het anti-Vlaamse maandblad
'Carrefour' en Franstalige kiespropaganda zullen de franskiljons
verdere pogingen ondernemen om Vlaamse grond, Vlaamse mensen
en Vlaamse centen te veroveren.

Indien B-H-V niet daadwerkelijk wordt gesplitst, is dit een aanfluiting
van de Grondwet (de indeling in ééntalige taalgebieden) en het
gelijkheidsbeginsel tussen alle burgers. De V.V.B. zal deze antiVlaamse zet van eerste minister Guy Verhofstadt daadwerkelijk overal
aanklagen : in de pers, op straat en voor de rechtbanken.

